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Bakgrund
Det nya kapitaltäckningsregelverket ger företagen fler möjligheter att välja mellan olika metoder när
de beräknar storleken på den kapitalbas som behövs för att möta förluster som beror på de kreditrisker,
marknadsrisker och operativa risker som företagen utsätter sig för. Ju mer riskkänslig en metod är
desto bättre bild ger den av risken i verksamheten.
De nya reglerna innebär att företagen ska ha fungerande riskhanteringssystem för att kunna överblicka
riskerna i verksamheten. De ska regelbundet offentliggöra information om sina finansiella
förhållanden.
Kapitaltäckningslagen och FI:s föreskrifter trädde i kraft 1 februari 2007. Därmed införlivas EUreglerna och den så kallade Basel 2-överenskommelsen i svensk rätt.
Finansinspektionens nya kapitaltäckningsföreskrifter är:
•
•
•
•
•
•

Kapitaltäckning och stora exponeringar (2007:1)
Krav för att godkännas som kreditvärderingsföretag vid kapitaltäckning (2007:2)
Rapportering av likviditetsrisker (2007:3)
Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet (2007:4)
Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (2007:5)
Ändring av redovisningsföreskrift för bank och värdepappersbolag (2007:6)

Sammanfattning
Kapitaltäckningsrapporten består av ett antal olika avsnitt och till dessa behövs följande underlag tas
fram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapitalbas
Aktiekursrisk
Avvecklingsrisk
Kreditrisk (inkl VP-lån & premier)
Motpartsrisk
Ränterisk
Operativ risk
Stora Exponeringar
Valutakursrisk

Underlagen hämtas främst från Kapitaltäckningsprogrammet men några underlag levereras från
Ekonomiavdelningen.
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1 Förberedelser
För att göra kapitaltäckningsrapporten behöver man tillgång till applikationen KapRapConsole. Vissa
tankningar måste göras sista dagen i månaden och vissa den första dagen för att bli korrekta. Skapa en
mapp som namnges med månadens sista datum under Kapitaltäckning – KapRap –
Kaptäckunderlag 200x, där underlagen sparas.

1.1 Sista dagen i månaden
Tanka Negsaldofilen från Wizer. Kolla först med kassan att de är klara. Spara dokumentet under
Stab: Risk/tankningar/Neg.saldo
Tanka Wbulow från ORC ( tankas av den som gör den månatliga tradingavstämningen)

1.2 Första dagen i månaden
Innan börsen öppnar kl 9.00
Tanka Rebell från Rebellapplikationen (Menu/Belåningsgrad). Spara som Rebell avser datum.xls
under Stab: Kapitaltäckning/kaprap/underlag år/månad
När som helst under dagen
•

•

•

Spara Morning Report OMXS30 via länken
https://cds.omxgroup.com/vendor/cds/do/basic_data?username=HQBANK1&p
assword=he4k52sb&file=today/OMXS30_Index_MorningReport.xls (hämtas
från Riskrapporten). Spara som OMX vikter.xls under Stab:
Kapitaltäckning/kaprap/underlag år/månad
Spara Avvisade transaktioner SEB från C&I Online
(Tjänster/Instruktioner/Avvisade). Kopiera print screen och lägg in i Excel.
Spara som Avvisade SEB.xls under Stab: Kapitaltäckning/kaprap/underlag
år/månad
Kör kursavstämningsmacrot alternativt be Lotta Peeker göra det via
PriceInfoConsole applikationen som ligger under Stab: Kursavstämning (se
Wizer manualen). Spara under Stab: kursavstämning/år/datum.xls

Första handelsdagen i januari och juli (eller senast före sista januari och sista juli)
•

Uppdatera listan för benchmarkindex i Wizer. OMXS benchmarkindex
uppdateras 2 ggr / år, dvs per sista december och sista juni, och utgör grunden
för tankningen Avräkningsbara VP. För att tankningen skall bli korrekt måste
listan uppdateras manuellt i funktionen VPAVR. Printa Benchmark GI från
http://www.omxnordicexchange.com/kursinformation/index följ sedan
instruktionerna i Wizer manualen. Obs! Belåningsgraden är inte kopplad till
den funktion där vi vanligen ändrar dessa utan måste likaså uppdateras manuellt
om ändringar skett.

1.3 Första dagen i månaden eller senare
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Tanka Avräkningsbara vp (2 filer). Tankningarna kan inte göras förrän efter kl 10 den första dagen i
månaden. Tankningen hämtas från Wizer via sk Data Transfer AVRAKKUND och VPRB36R som
ligger under Stab: risk/tankningar/avräkningsbara/ datum.xls.
Öppna Morning reportdatum.xls från föregående månad och spara om med nytt datum i aktuell
kaprap mapp. OBS! låt filen stå kvar i CSV format! Ta bort allt utom rubrikerna och kopiera in
aktuella siffror from OMX vikter.xls som du sparat den första handelsdagen.
Kopiera Wbulow från Stab:Risk/tradingavstämning/år/mån
Skriv ut kontoutdrag från Wizer för de kunder som har aktielån (depåerna får man från Kaprap
applikationen, se 4.3 VP-lån)
Kopiera Likviditetsrapporten som gjordes den första dagen i månaden från Stab:
Risk/Likviditetsprognos/datum.xls till aktuell kaprap mapp.

2 Kapitaltäckningsprogrammet
Kapitaltäckningsprogrammet startas genom ikonen: HQ.KapRap.Console.ApplicationStarter.exe
Dubbelklicka på ”KapRap” ikonen. Tryck på knapp ”Ny” – Välj aktuellt datum för rapporten, dvs
sista dagen i månaden – OK – OK. Nu kan man välja gårdagens datum i scroll down-listan.
Kapitaltäckningsprogrammet har 3 huvudflikar: Status, Indata och Beräkna. Var och en av dessa har
sedan egna underflikar.
Välj flik Indata och välj där flik OrcData
Tryck på knapp Hämta. Sök upp wbulow200xxxxx – filen, som tankats från Orc.
Dubbelklicka, då tankas den in. Spara sedan.
Gå sedan till flik OMX
Tryck på knappen Läs in Sök upp Morning Report för dagens datum som ligger i den nyskapade
mappen för aktuell månad.
Dubbelklicka på filen med dagens datum. Välj sedan spara.
Gå till flik FinessData. Tryck på knappen Hämta
Gå till flik Räntor. Tryck på knapp Räntor där ska kolumnen ”Ränta” uppdateras med information
från DI samt obligationssammanställning (finns längst bak i denna beskrivning). Hämta ett underlag
från föregående månad som heter räntor-underlag och lägg in räntorna enligt följande:
•
•

Stibor (upp till 1 år)
Statsobl. (för längre löptider, använd ”köp”)

Därefter läggs de i decimalform in i kapitaltäckningsprogrammet. Spara.

2.1 Justering av OrcData
I den fil som genereras i Orc saknas pris på vissa värdepapper. För att aktiekursrisken skall kunna
beräknas korrekt måste det finnas pris på samtliga aktier samt pris underliggande värdepapper för
derivat. Detta kan kontrolleras/justeras under fliken Indata/OrcData. Värdepapper som skall
nettouträknas anges under fliken Indata/Värdepapper.
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Gå sedan in i fliken OrcData. Längre till höger finns kolumnen ”UnderlyingPrice”. Klicka på denna
rubrik så sorteras kolumnen. Då får man fram de positioner som har ett felaktigt pris på -1,0000.
OMXS30 skall stå kvar med ett pris på -1,0000 och övriga ska uppdateras med korrekt pris m hj a SIX
eller DI. Skriv in priset direkt i kolumnen. Glöm ej att spara när ändringarna är gjorda!
Dessutom måste alla valutaoptioner som ej har SEK som bas korrigeras. Det görs i kolumnen ”Strike”
Ta strike-pris multiplicerat med valutakursen och skriv över beloppet i Strike-kolumnen. Glöm ej att
spara! Detta måste göras för att kapitaltäckningsprogrammet inte klarar av att omvandla dessa optioner
till SEK utan de kommer med i originalvaluta när ränterisken beräknas.
Tittar man under fliken Status ska det stå ”Finns” på alla utom Kontogrupper.

3 Kapitalbas (avsnitt A i rapporten)
Kapitalbasen utgör täljaren vid beräkning av kapitaltäckningsgrad. Den består av summan av primärt
(eget kapital) och supplementärt (förlagslån) kapital.

3.1 Underlag
Underlag till kapitalbasen får vi i form av en fil, Juridisk, från Ekonomi (Mattias Arnelund). Kopiera
fliken Kapitalbas och spara som Kapitalbas Bank / Koncern årmåndag. Informationen i fliken från
Ekonomi kan sedan föras över till dokumentet KapBas HQ Bank (alt KapBas HQ Koncern). Kopiera
i så fall motsvarande dokument från föregående månad och spara med aktuellt månadsnamn i aktuell
mapp. Summorna skall sedan läggas in i rapporten enligt anvisningar i kolumn B.
Från Ekonomi får vi även en rapport kallad Balansräkningsrapport kapitaltäckning Banken. I
fliken Avdrag kapitalbas summeras immateriella rättigheter, som ingår i beräkningen av kapitalbas.
Denna rapport hämtar data från huvudboken, Jeeves.

4 Kreditrisk (avsnitt C)
Kreditrisken är den risk vi har i form av exponering mot kund. Beroende på vilken säkerhet kunden
har, kapitaltäcks exponeringen därefter.
Säkerheter i form av premier behöver ej kapitaltäckas och räknas därför av i sin helhet. AIX:er skall
kapitaltäckas till 20% dvs 80% av säkerheterna i form av AIX:er får räknas av. Vad gäller övriga
säkerheter får de som ingår i Benchmark-index räknas av till 78,78%, dvs endast 21,21% skall
kapitaltäckas. Utöver detta delas kunderna upp i företag och hushåll (exponering > 600 tEUR) där
hushåll har en rabatt på 25% på det riskvägda beloppet.
PREMIER
AIX
BENCHMARK

0%
20 %
21,21 %

Hushåll - rabatt

25 %
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4.1 Utlåning
4.1.1 Underlag
Följande underlag behöver tas fram:
Avräkningsbara VP
Rebel
Kursavstämning
Likviditetsrapport
Negsaldo
Balansräkningsrapport kapitaltäckning

4.1.2 Bearbetning
Öppna kreditrisken från föregående månad som mall. Öppna Avrakningsbara VP och spara som
”Kreditrisk datum.xlsx”. Ta en kopia på fliken och döp arbetsfliken till Utlåning.
Utlåningen, krediterna, (kolumn Negcash SEK) skall fördelas över företag respektive hushåll. Krediter
som överstiger 600 tEUR klassificeras som företag, mindre som hushåll. Kopiera in valutakurs EUR
(ultimo) som vi får från ekonomi och se hur mycket 600 TEUR motsvarar i SEK. I det fall en person
har flera depåer eller genom ägarförhållande väsentligt kontrollerar ett bolag ska dessa krediter
summeras som utlåning mot samma fysiska person. Filen Avrakningsbara innehåller inte depånummer
utan bara kundnummer. Depånumren hittar man genom att söka på kundnummer i Avrakningsbara
detaljer. xls, se Risk/Tankningar/Avrakbara/. Lägg in depånr och depånamn vid sidan av kundnumret i
Kreditrisk.xls.
Utlåningen för strukturerade produkter klassas som en institutsexponering p g a att HQ refinansierat
krediterna från storbankerna. Gå igenom de depåer som klassats som företag för att se vilka som är
renodlade strukt depåer. Summera negsaldo för de ”företagsdepåer” som enbart belånar strukturerade
produkter och lägg in vid sidan om summeringen av utlåning till företag.
För att få fram belåningsvärdet (BV) på strukturerade produkter för hushåll behöver vi totalt
belåningsvärde strukt produkter. Detta får vi från Rebel filen. Kopiera in den som egen flik. Kopiera in
VP typ från Kursavstämningsfilen (stab/kursavstämning/år/mån) via VLOOKUP. Strukturerade
produkter har VP typ AIX eller RBO. Sortera enligt typ och summera. Sedan våren 2008 refinansieras
strukturerade produkter via sk pass through lending, vilket innebär att de refinansieras från den bank
som emitterat produkterna. Eftersom kreditrisken då anses vara noll behöver dessa inte tas med i tot
belåningsvärde för strukt. Kolla med Finansavdelning (Ekan) vilka strukt.produkter som refinansierats
på detta sätt. Minska BV för struktprodukter med pass through lending och lägg in i fliken. Strukt för
hushåll är totalt strukt korrigerat för pass through minus strukt för företag.
Negcash SEK skall vidare rensas från premier då de klassas som exponering mot staten. Se mall från
föregående månad.
För att beräkna hur mycket som är avräkningsbart, d v s säkerställt med cash och med
benchmarkaktier behöver vi ta ytterligare en kopia på Avräkningsbara VP . Rensa bort alla kolumner
utom:
Kundnummer
Negcashsek
Värde_Vp
Avrak_Vp
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Avrak_tot
Lägg till två kolumner mellan kundnr och negcashsek för:
Depånr
Depånamn…
Sortera åter i företag och hushåll enl storleken på NegcashSEK. Kopiera depånr och depånamn för
”företagen” från fliken Utlåning. Lägg in sammanställningar överst i dokumentet .
Lägg till tre kolumner längst till höger och kopiera formlerna från föregående månad. Döp kolumnerna
Belåningsgrad
MV Avrak_tot
Vol.justering 21,213%
OBS! Benchmarkindexet uppdateras 2 ggr i året (1.7 och 31.12) ev, oftare och då måste vi
manuellt korrigera en snurra i Wizer som tankningen avläser. Vi måste uppdatera Wizer innan 31.7
och 31.1 för att tankningen för juli och januari ska bli rätt. Se Wizer manualen.
Fliken Kreditrisk längst fram i dokumentet sammanställer all information och hänvisar till olika celler
Kapitaltäckningsrapporten Dels är det en sammanställning för utlåning till hushåll och företag exkl
AIX och dels är det en specifikation för AIX andel av utlåningen till företag och hushåll.
Jämför gärna den totala utlåningen (NegcashSEK) från Avrakningsbara mot motsvarande siffra från
negsaldofilen, likviditetsprognosen, rebelfilen och huvudboken för att se att siffrorna hänger ihop.

4.2 Premier
4.2.1 Underlag
Premierna tankas automatiskt i kapitaltäckningsprogrammet. Gå in under flik Indata och sedan under
flik FinessData. Tryck på knapp EK30 och filen kommer då att synas i fönstret, tryck sedan på Export
och spara ner filen under kapitaltäckningsmappen med det namn den automatiskt döps till.

4.2.2 Bearbetning
Öppna upp filen, spara om den i excel-format och formatera siffrorna. Lägg in en kolumn efter kolumn
F som döps till MV. Kopiera rubrikerna från föregående månads fil. Lägg in en formel som tar BV
från kolumn F och dividerar det med 0,9. I kolumn I skall det absoluta värdet av negsaldot stå. I
kolumn J skall det lägsta värdet av kolumn G&H plockas, m a o plockar man saldot i den mån
marknadsvärdet tillåter. Sortera sedan efter depånummer så samma depå kan komma med på flera
rader eftersom en depå kan ha flera olika premier. Summera MV för samma depå för att se hur mycket
av saldot som kan utnyttjas. Nolla sedan de övriga beloppen i I-kolumnen. Summera kolumn I
(Rubrik:Avräknas).
Summan skall sedan läggas in i vår sammanställning av balansräkningen samt avdras från Negsaldo
vid beräkning av företags- och hushållsexponeringar (se senare avsnitt).
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4.3 VP-lån (Högriskposter)
4.3.1 Underlag
Två olika sorters underlag behövs för att ta fram kreditrisken för VP-lån.
Gå in i kapitaltäckningsprogrammet under flik Beräkna och sedan under flik Utlåning. Tryck på
knapp Export och spara filen under Kapitaltäckningsmappen med det namn den automatiskt döps till
(Kreditrisk VP-lån per200x-xx-xx)
De andra underlagen avser kontoutdrag för samtliga depåer som ingår i filen (bortsett från ev
motpartsdepåer som ej skall vara med – se nedan) Detta görs i Wizer. Skriv in DELKK i huvudmenyn.
Skriv in depånr. I följande bild tryck F6 (Sökning kontoutdrag) Sätt ett X framför det intervall som är
aktuellt. Tryck Enter. Nu visas ett rött kryss i nedre vänstra hörnet. Tryck CTRL och sedan F3 3ggr.
Då bör följande bild visas:

Tryck Enter och kontoutdraget skrivs då ut. (Kommer i stora skrivaren utanför Agnetas rum)

4.3.2 Bearbetning
Öppna upp filen Kreditrisk VP-lån per200x-xx-xx och spara om den till excel. En extra kolumn skall
läggas in efter kolumn B. Öppna upp föregående månads fil och kopiera över rubrikerna. I kolumn C
skall värdena i kolumn B stå men i absoluta tal. I kolumn E skall en formel läggas in som hämtar av
saldot på depån i den mån marknadsvärdet (=depåsumma) tillåter. Mao det lägre av beloppen i kolumn
C&D skall hamna i kolumn E. Kopiera summeringsrutor från föregående månad. Depåerna bör gås
igenom för att säkerställa att inga felaktiga depåer kommit med, vanligtvis brukar en eller ett par
motpartsdepåer komma med i kolumn A. Dessa tas bort. Kolumn F Skall döpas till ”Övrig Säkerhet”
och visar de säkerheter som inte är cash (kolumn C-E).
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Depå 173 815 behöver korrigeras manuellt då depån innehar VOLV A aktier som får nettas mot
aktielån i VOLV B.
Först i kontoutdraget kommer månadens transaktioner, därefter följer en förteckning över depåns
innehav i bokstavsordning. Plocka där antal och marknadsvärde för VOLV A. Sedan kommer
utländska aktier och OTC optioner och därefter aktielånen. VOLV B står oftast på den allra sista sidan,
plocka antal och marknadsvärde. Sammanställ siffrorna som rör VOLV A & VOLV B antingen på en
separat post-it lapp eller skriv in dem direkt på första sidan på kontoutdraget. Detta görs för att se att vi
har ett tillräckligt stort innehav för att dra av hela lånet.
Depåsumman (=marknadsvärdet) skall minskas med marknadsvärdet på VOLV B – lånet. Se hur det
är gjort tidigare månader.
Lägg in summeringar under kolumn C-F.
OBS! På första sidan av kontoutdraget finns en sammanfattning. Under rubriken Värdepappersinnehav
finns en summering per innehavstyp. Marknadsvärdet för Värdepapperslånen bör överensstämma med
filens depåsumma för depå 173 815. Om de inte överensstämmer beror det troligtvis på att depån
själva lånar ut aktier. Detta ska vi bortse ifrån när vi beräknar kreditrisk för VP-lån.
Med hjälp av kontoutdragen kan man ta fram hur mycket av depåns säkerheter som är sk
avräkningsbara VP. Titta först på första sidan av kontoutdraget för att se om depån har cash som
täcker hela säkerhetskravet. Tankningen visare preliminärt saldo och måste manuellt korrigeras! För
depåer som har tillräckligt med cash för att täcka lånevärdet, blir ju värdet av avräkningsbaraVP 0. För
de depåer som inte täcker hela sitt säkerhetskrav med cash måste depåinnehaven kontrolleras.
Summera BV för de VP som är avräkningsbara genom att lägga in dem i ett eget dokument – öppna
Benchmarksäkerheter VPlån för föregående månad, töm och spara om med nytt datum. BV för VP
som ingår i indexet skrivs in i kolum G ”Innehav benchmark (BV) tot depån”
Därefter skall kolumn H döpas till ”Säk benchmark för VP-lån, BV” och där läggs en formel som
plockar det lägsta värdet av kolumn F & G. Detta för att vi inte kan räkna av mer än vad depån faktiskt
ställer i säkerhet för sina VP-lån. Kolumn I döps till ”Säk i benchmark för VP lån, MV” säkerheter och
räknar helt enkelt upp BV i kolumn H till MV. I kolumn J beräknas det volatilitetsjusterade värdet, dvs
78,787% av MV.
Summera kolumnerna H-J. Under kolumnerna I & J skall den faktiska volatilitetsjusteringen samt dess
referensbelopp läggas in. Den faktiska volatilitetsjusteringen är skillnaden mellan kolumn I & J (dvs
skillnaden mellan MV och det volatilitetsjusterade beloppet. Referensbeloppet visar skillnaden mellan
BV och MV. Då volatilitetsjusteringen enligt reglerna är 0,78787 och vi endast belånar till max 0,7
måste vi räkna fram ett referensbelopp som visar vårt maximala avdrag.
Kopiera sammanställningsrutan från föregående månad.

4.4 Balansräkningen
4.4.1 Underlag
Från Ekonomi (Mattias Arnelund) erhåller vi en Excelfil som heter Balansräkningsrapport, som
tankats från Jeeves. Rapporten innehåller de konton i balansräkningen som utgör underlag till
kapitaltäckningsrapporten.

4.4.2 Bearbetning
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Rapporten består av följande flikar; BR rapport, avdrag kapitalbas, utlåning till motpartsrisk, utlåning,
resterande tillgångskonton, resterande skuldkonton, resterande skuldkonton, konto stängt, ej
aktiverade konto, råbalans. Några manuella tillägg måste göras;
BR/Stater, centralbanker:
BR/Institutsexponeringar:

Utlåning:

Tillägg för premier
Tillägg för strukt.produkter enl fliken Utlåning
Tillägg för lämnad översäkerhet enligt motpartsrisk
Tillägg för avdrag av SEB life klientmedelskonto till dess att Ekonomi
hanterar omföringen från inlåningen korrekt i huvudboken
Tillägg för avdrag strukt.produkter och premier i övre delen
Tillägg för strukt./företag i neder delen. Här beräknas summa strukt som
ska läggas in i fliken

Gå igenom alla flikar. Om nya konton tillkommer eller om stängda konton börjar användas måste
mallen ändras. Spara ett tomt dokument, dvs som inte innehåller manuella tillägg och korrigera
mallen. Skicka den till Ekonomi.

5 Avvecklingsrisk (ingår i avsnitt C)
Avvecklingsrisken är den risk för förlust som HQ kan drabbas av vid fallerad avveckling.
Den negativa prisskillnad beräknas för respektive transaktion där avveckling ej skett på
överenskommen avvecklingsdag. Ingen hänsyn tas till positiva prisskillnader.
Prisskillnaden viktas efter det antal dagar som förflutit efter avtalad avvecklingsdag enligt tabell nedan
och summeras per kategori. Modellen är oberoende av aktuell transaktions avvecklingscykel då
kapitalkrav utgår från avtalad avvecklingsdag.

Kapitalkrav
0-3 dagar:

0%

4-5 dagar:

75%

≥ 6 dagar:

100%

5.1 Underlag
Klicka på Rebel-ikonen

Välj sedan Menu – Olikviderade notor. Välj datum (sista arbetsdagen i månaden) och bocka i rutan
Depånamn. Tryck OK. Denna fil ska sparas under kapitaltäckningsmappen som Avvecklingsrisk
2007-xx-xx. Dessutom skall följande filer också sparas som flikar i dokumentet.
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•
•
•
•

Olikviderade notor (web, här finns ev kommentarer om affären)
Avvisade transaktioner SEB (via C&I Online: Tjänster/Instruktioner/Avvisade, måste göras
senast 1:a dagen efter månadsskifte)
Osettlade affärer NDA (kommer på mail)
Instruerade men ej skrivna affärer, detta pga att vi inte har någon växl.kurs än (P:\\ Generell
delad information\Instruerade men än ej skrivna affärer).

Den ursprungliga fliken skall bearbetas enligt följande:
1)
2)
3)
4)

Sortera enligt depåtyp. Klipp ut ev. DEP.
Sortera efter datum
Sök efter eventuella felaktigheter (tex. marknadskurs saknas, orimlig diff , bla AIX)
Sortera enligt Diff. Klipp ut positiva differenser och lägg under separat rubrik (bara negatvia
differensen kapitaltäcks)
5) Kopiera kommentarer från olikviderade från Webben
Då AIX-innehavens MV inte blir korrekt beräknat måste en manuell formel läggas in i M-kolumnen.
Sedan skall differenserna gås igenom då det förutom AIX:erna kan finnas andra fel (tex felaktig
marknadskurs). När detta är klart sorteras differenserna, så att de som är positiva kan läggas för sig.
Även FHA och DEP skall plockas bort. Sedan delas de återstående upp enligt tabellen ovan.
De övriga flikarna måste gås igenom och om det finns affärer med risk måste de läggas in i första
fliken.
Kopiera sammanställningsfliken från föregående månad och se till att formlerna hämtar från korrekt
cell.

6 Motpartsrisk (ingår i avsnitt C)
Risken för att motparten i en transaktion fallerar före slutavvecklingen
av kassaflödena i transaktionen.

6.1 Underlag
Gå in i kapitaltäckningsmappen för föregående månad och spara om filen Motpartsrisk till aktuell
månad i den nya mappen.
Gå in under Rebell – SÄK och välj dokument reb05xxxx(gårdagens datum). Kopiera in fliken
Säkerheter i filen och döp om den till Rådata.
Töm cellerna i fliken Sammanställning på information, (ej de som är summeringar D25-D30 & D38D39). Gör en kopia av fliken Rådata och döp den till Uppräkning MV. Fliken Rådata skall lämnas
orörd, det är i fliken Uppräkn MV som alla bearbetningar görs.
I denna flik skall alla belåningsgrader i kolumn D ändras till 1. (Avser Sec Lending, Swedbank,
Nordea & Handelsbanken). Då kommer summeringen säkerheter att ange marknadsvärdet istället.
Skriv ut ett ex då det är lättare när man ska fylla i beloppen i flik Sammanställning.
Gå in i flik Sammanställning. Det första som ska fyllas i är Sec Lending. I utskriften kommer OM
först och den kan man bortse ifrån. Om det finns ett Deposit belopp skall det skrivas in i cell D5 (Sec
Lending cash) Summan av säkerheter som nu motsvarar MV skrivs in i cell D4 (Sec Lending
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marknadsvärde aktier). Summan Säkerhetskrav skrivs in i cell F4 (Säkerhetskrav Sec Lending) På
samma sätt skrivs sedan värden för Swedbank , Nordea & Handelsbanken in i sammanställningen.
Beloppet som står i cell D26 är det belopp vi anger i rapporten (visar lämnad översäkerhet, skillnad
mellan ställda säkerheter aktier (MV) + cash och säkerhetskrav omräknat 100%).
Skriv ut ett ex av denna sammanställning.

7 Ränterisk (avsnitt N)
Handel i derivat (Trading) som omfattas av kapitaltäckningskrav gällande ränterisk. Detta då en
derivatposition oavsett underliggande värdepapper ur kapitaltäckningsperspektiv anses innehålla en
räntekomponent.

7.1 Underlag
Välj flik RänteRisk. Båda ”fönstren” ska exporteras och sparas under samma mapp som ovan. Filen
RänteRiskBeräkning öppnas och fliken kopieras in i dokumentet Ränterisk Summering 2007-xxxx. Spara om till Excelformat och sammanställ kapitalkraven (använd föregående månad som mall).
Spara och skriv ut ett ex.
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8 Aktiekursrisk (avsnitt O)
Aktiekursrisken beskriver exponeringen mot i tradingportföljen ingående aktier. Exponering grupperas
per underliggande VP och därefter sker nettouträkning av VP. Slutligen fördelas OMX-innehav.

8.1 Underlag
Gå in i fliken som heter Beräkna och välj flik Aktierisk
Kryssa i rutan Visa OMX fördelning + tryck på knapp ”Räkna om”. Denna ska sedan exporteras
genom att trycka på knappen Export. Spara den i Kapitaltäckningsmappen.
Öppna upp den i mappen och spara om till Excel-format. Den döps automatiskt till AktieRisk inkl
OMX nettning 200x-xx-xx.
Observera att konvertibler kan beräknas fel i kapitaltäckningsprogrammet och därför kan behöva
korrigeras manuellt.
Korgar som tex SECUBB och ELUXBB kan nettas ut på resp ingående VP i korgen
Index som tex S&P skall inte tas med.
Summera kolumnerna E-H. Summan i kolumn F är nettoexponeringen. Summan av kolumn G+H
(absoluta tal) är bruttoexponeringen. Kopiera sammanställningsrutor från föreg månad där man enkelt
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kan se Generell aktiekursrisk, Specifik risk (nettoexponeringen), ”små lagren” (se nedan) samt
kapitalkraven för dessa.

8.2 Små lagren
Även våra övriga egna lager skall inkluderas i aktiekursrisken.

8.2.1 Underlag
Från Ekonomi (Mattias Arnelund el Tulin Zitoun) får vi ett dokument som heter Mall xx-xx. I detta
dokument är det flik Lager som vi är intresserade av. Kopiera hela fliken till vårt dokument som heter
Små lagren. Markera kolumn A-O ner till rad Summa (ca rad 117) Välj sedan ”Select visible cells”
och kopiera. Ta Paste Special Values in i flik Lager xxxx
OBS! Kom ihåg att första deleta kolumn H (Läggs in i efterhand för att markera depån som är
korrigerad för USA-terminen)
I cellerna G62 & G64 summeras nu specifik och generell risk för små lagren. Dessa förs in i
dokumentet AktieRisk inkl OMX nettning.
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9 Valutakursrisk (avsnitt P)
I kapitaltäckningsprogrammet beräknas valutakursrisken som avser visa den risk HQ löper till följd av
exponering mot främmande valuta. Då samtliga valutapositioner i tradingportföljen hedgas med en
valutaswap över natten så görs denna beräkning endast med underlag av positioner på övriga egna
lager (ELA).

9.1 Underlag
Under fliken Beräkna – ValutaRisk finns 2 fönster. Bägge dessa skall exporteras till
kapitaltäckningsmappen och sparas om i excel-format.
ValutaRiskUnderlag kopieras in i dokumentet ValutaRisk Summering. Kopiera sammanställningen
från förra månaden. USD-terminen som finns på 309 179 måste manuellt läggas in då den inte finns
med i kapitaltäckningsprogrammet. Den högsta av lång och kort nettoposition utgör institutets totala
nettoposition och på denna beräknas ett kapitalkrav på 8%.
Enligt kapitaltäckningsreglerna behöver man endast beräkna ett kapitalkrav för valutakursrisken om
summan överstiger ett belopp motsvarande 2% av kapitalbasen. För HQ Bank utgör nettopositionen en
mindre andel, men vi har tillsvidare beslutat att ta med valutakursrisken i beräkningen av
kapitaltäckningskvoten.
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10 Operativ Risk (avsnitt U)
Vi använder oss av basmetoden, vilket innebär att kapitalkravet för operativ risk motsvarar 15% av
genomsnittet av de tre senaste räkenskapsårens rörelseintäkter.
Den operativa risken uppdateras därför endast årsvis, men vi gör löpande simuleringar för den
framtida operativa risken.

10.1 Underlag
Kopiera underlaget Operativ risk ÅR från föregående månad och spara om i aktuell månads mapp.
Dessa siffror skall sedan läggas in i kapitaltäckningsrapporten under avsnitt U.

Operativ risk
*Gross income
HQ Bank

MSEK

Operativ risk
15,00%

*Gross income
HQ Koncern

MSEK

2004

517

2004

601

2005

491

2005

592

2006

802

2006

931

Snittintäkt:

603

Snittintäkt:

708

Operativ risk:

90,50

Operativ risk:

15,00%

106,20

11 Stora exponeringar (avsnitt V)
Gränsen för en stor exponering är 25 % av kapitalbasen. En ny exponeringsgräns beräknas enbart när
det finns en ny reviderad kapitalbas. I kapitaltäckningsrapporten anger man även exponeringar som är
större än 10 % av kapitalbasen.

11.1 Underlag
Under Risk – Krediter - Stora Exponeringar – Kre5 2007 finns veckovisa sammanställningar av
stora exponeringar för kunder. Öppna den som avser sista dagen i månaden. Flik Stora Exponeringar
sparas under kapitaltäckningsmappen. För depåer som hör ihop genom sk sfärer utgår vi ifrån
totalsiffran för sfären.
Underlag för stora exponeringar i eget lager hämtas från filen Aktierisk inkl OMX nettning. Kopiera
över en flik och lägg bakom flik Stora Exponeringar.
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Sammanställ de stora exponeringar som eventuellt finns bland kunder och i eget lager. Se hur det är
gjort föregående månad och kopiera samma format.
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